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 األدنى للشرق اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤمتر

 الدورة الثالثة والثالثون

 2016 أيار/مايو 13-9، إيطاليا، روما

 ومشال أفريقيامساهمة الثروة احليوانية يف حتقيق األمن الغذائي يف إقليم الشرق األدنى 

 

 موجز
 

، تؤدي الثروة احليوانية دورًا هامًا يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية ويف اقتصاديات البلدان يف إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا

، فيما 2013و 1993احلصول على أغذية حيوانية املصدر. وبني عامي  ضمانمن خالل دعم سبل العيش والعمالة يف األرياف، و

، ارتفعت هذه األعداد يف إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا ائةامليف  16على صعيد العامل بنسبة  ارتفعت أعداد احليوانات

. وتتواجد يف اإلقليم نظم متنوعة لإلنتاج من الثروة احليوانيةمليون وحدة  96مليون إىل  77من  أييف املائة  25بنسبة 

طلب متناٍم بشكل مستمر على األغذية احليوانية املصدر. ويتمثل أحد التحديات الرئيسية  جهوهي تتطّور بسرعة يف و ،احليواني

ثيف نظم اإلنتاج احليواني وضمان سبل العيش لألسر الفقرية املعتمدة على الثروة احليوانية. كما بني تكتوازن اليف احلفاظ على 

احليوانية املصدر املستوردة دفع العديد من البلدان يف اإلقليم إىل البحث عن خيارات ابتكارية على األغذية  أن االعتماد املتزايد

من أجل إدارة أفضل وأكثر استدامة للثروة احليوانية ومعقولة التكاليف للمستقبل، مبا يف ذلك أفضل املمارسات واخليارات 

حلة بشكل أساسي. ويف هذه األثناء، من اهلام ضمان حصول سكان نادرة يف بيئات شبه قا علفيةاملتكّيفة اليت تستخدم موارد 

الدواجن ومنتجات األلبان، ليس فقط  قطاعيمعقولة الكلفة من خالل تكثيف العمليات يف نية املصدر احلضر على أغذية حيوا

للنظم حتليل إقليمي شامل  إىلواستنادًا النمو االقتصادي. حتقيق األمن الغذائي الوطين إمنا أيضًا الستحداث الوظائف و لبلوغ

، وأهداف التنمية املستدامة 2016يف يناير/كانون الثاني  إضافًة إىل مشاورة فنية مع خرباء إقليميني ،احليوانية يف اإلقليم

( واالجتماع احلادي والعشرين 5و 4، 2،3، 1(، وأهداف األغذية والزراعة املستدامة )األهداف 15و 12، و2، و1)األهداف 

ملؤمتر األطراف، تناقش هذه الورقة تطّور الطلب على األغذية احليوانية املصدر والتحديات من جانب العرض، ما يشمل مكافحة 

ة إمكانية احلصول على األعالف من خالل مراعي طبيعية مستدام وضماناألمراض احليوانية، وإدارة املوارد الوراثية احليوانية، 

مع تغّير املناخ واحلّد من  ويج لسبل ابتكارية من أجل التأقلموالرتإنتاج العلف، وضمان سالمة األغذية واألعالف، من خالل و

  األغذية على امتداد السلسلة. من الفاقد واملهدر
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 اإلقليمي التوجيهات املطلوبة من املؤمتر
 

 يف:اإلقليمي قد يرغب املؤمتر  
 

وضع اسرتاتيجيات وبرامج منن أجنل   ل باجلهود واإلجراءات اليت تتخذها البلدان والفاو والشركاءالرتحيب  (1) 

 واألمراض احليوانية املنشأ؛ الرئيسية مكافحة األمراض احليوانية

دعوة الفاو إىل دعم بلدان اإلقليم يف وضع نظم مستدامة لألغذية احليوانية املصدر، وخباصة تلك اليت ترّكنز   (2)

 يف سالسل القيمة الوطنية؛ األرياف وعلى حتسني اندماجهملى فقراء ع

الوقاية منن األمنراض    ، بدعم من الفاو وشركائها، بهدفحوكمة اخلدمات البيطرية دعوة البلدان إىل تعزيز (3)

 ال على الصعيد الوطين، واإلقليمي والعاملي؛ ومكافحتها واستئصاهلا على حنو فّعومنع تفشيها احليوانية، 

العنابرة للحندود يف    احليوانينة  دعوة البلدان إىل وضع اسرتاتيجيات وخطط تعاونية إلدارة خماطر األمنراض  (4)

األحباث واحلوار عرب احلندود بشنأن   وتعزيز  املواشيأوقات األزمات، مبا يف ذلك من خالل رصد حتركات 

 عالية واليت تؤثر على نظام الثروة احليوانية؛املسائل ذات األهمية ال

  .ودعوة البلدان إىل تعزيز السياسات لدعم أنشطة الطوارئ وإعادة التأهيل يف قطاع الثروة احليوانية(5)

 

 بيان احملتويات

 

 الصفحة 

 1 موجز

 3 مقدمة -أواًل 

 3 الزراعية أهمية الثروة احليوانية، وتطّور النظم واالجتاهات -ثانيًا 

 الرئيسية اليت تؤثر على استهالك األغذية احليوانية املصدر يف إقليم الشرق األدنى احملركات -ثالثًا 

 ومشال أفريقيا
7 

 9 التحديات الكامنة يف وجه قطاع الثروة احليوانية -رابعُا 

 14 والتغذيةاإلطار لتعزيز دور الثروة احليوانية يف حتقيق األمن الغذائي  -خامسًا 

 18 اإلقليمي املؤمترمن االستنتاجات والتوجيهات املطلوبة  -سادسًا 
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 مقدمة -أواًل

 

سنيما  ال يف اقتصاديات البلدان يف إقليم الشرق األدننى ومشنال أفريقينا،    أدوارًا متعددة  1تؤدي الثروة احليوانية - 1

والعمالنة وضنمان احلصنول علنى أغذينة حيوانينة املصندر ينتّم         أنها تدعم سبل العيش الريفية من حيث األمن الغنذائي  و

يف العديد من املناطق اجلافة وشبه القاحلة يف إقليم الشنرق األدننى ومشنال أفريقينا )النيت       ، خصوصًا وأنهإنتاجها حمليًا

دخل واألمنن الغنذائي   يف املائة من كتلة األرض يف اإلقليم(، غالبًا ما متثل الثروة احليوانية املصندر الوحيند للن    90تشكل 

بالنسبة إىل األسر الريفية، وشبكة أمان يف أوقات فشل احملاصيل. كما أن جزءًا كبريًا من مسناحة األراضني غنري مالئنم     

 إلنتاج احملاصيل، وال يصلح سوى الستخدام اجملرتات.

 

غذية احليوانية املصندر  تستعرض هذه الوثيقة االجتاهات والتحديات اليت يواجهها القطاع على صعيد تطور األ - 2

قطاع الثروة احليوانينة بشنكل مسنتدام    يف إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا، وتقّدم خيارات للعمل من أجل دعم تنمية 

وحتسني األمن الغذائي يف اإلقليم. كذلك، تلقي الضوء على نظم اإلنتاج احلينواني، والتننوع النوراثي والقينود القائمنة يف      

سنالمة  ليوانينة، و كافحنة األمنراض احل  ملر توجيهات إلدارة املوارد الطبيعية واملنوارد الوراثينة احليوانينة، و   اإلقليم. وتوّف

جراءات تستند على أفضنل  خيارات موجهة حنو اختاذ اإلتقرتح واألغذية احليوانية املصدر. أخريًا،  األعالف احليوانية

 تعاون على الصعيد اإلقليمي.الووار مزيدًا من احلتتطّلب  قداملمارسات، وتعرض مسائل 

 

 أهمية الثروة احليوانية، وتطّور النظم واالجتاهات الزراعية -ثانيًا

 

يف ضنمان حتقينق األمنن الغنذائي والتغذينة يف إقلنيم الشنرق األدننى ومشنال           ؤدي الثروة احليوانية دورًا هامناً ت - 3

ف وتضمن احلصنول علنى األغذينة احليوانينة املصندر. وبنني       أنها تدعم سبل العيش والعمالة يف األرياوسيما ال أفريقيا، 

يف املائنة، ازدادت هنذه األعنداد يف     16، فيما ارتفعت أعداد املواشي على الصعيد العناملي بنسنبة   2013و 1993عامي 

ملينون وحندة منن الثنروة احليوانينة.       96إىل  77إذ ارتفعت من ، يف املائة 25إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا بنسبة 

الننظم  وة، فن واملكثاملختلطنة،   والسرحية وتتواجد يف اإلقليم نظم متنوعة لإلنتاج احليواني )الرعوية، والرعوية الزراعية،

)من تقليدية إىل جتارية( لالسنتجابة إىل الطلنب املتننامي علنى األغذينة احليوانينة       (، وهي تتطور بسرعة من دون أراٍض

 ر. املصد

 

إلنتناج  ل ةمجالين القيمنة اإل وتظهر أهمية قطاع الثروة احليوانية يف بلدان عديدة من خالل مساهمته امللحوظنة يف   - 4

(. ويطغى أصنحا  احلينازات الصنغرية علنى     1يف املائة )اجلدول  45و 24الزراعي، الذي يرتاوح يف بلدان خمتارة بني 

املقنيمني يف املنناطق    ال أفريقيا، كما أن معظم الفقنراء إقليم الشرق األدنى ومشنظم إنتاج احملاصيل واإلنتاج احليواني يف 

 يف املائنة  70يف املائنة يف مصنر، و   60يف املائة من أصحا  احلينازات الصنغرية يف لبننان، و    44الريفية يرّبون املواشي: 

                                                      
 دجاج.ُيستخدم هنا مصطلح "الثروة احليوانية" يف معناه الضّيق، ويشمل فقط األبقار، واجلواميس، واجلمال، واألغنام، واملاعز، واخلنازير وال  1
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ما يكون لقطناع الثنروة احليوانينة أثنرًا     . ويبّين التحليل أنه غالبًا 2يف تونس وأغلبية السكان يف موريتانيا والسودان

مضاعفًا على النمو االقتصادي واستحداث الوظائف أعلى مّما هو عليه يف قطاعنات أخنرى. وبالتنالي، فنمن ضنمان      

التوقعات املستقبلية لتأمني أغذية حيوانية املصدر معقولة الكلفة وتعزيز سبل العيش يف األسر املعتمدة على اإلنتناج  

يف املوارد احليوانية على  ات الوطنيةلالستثمار املتاحة الوقت ذاته يف اإلقليم يتطلب حتديد اخلياراتيف  احليواني

 حنو أكثر استدامة.

 

يف املائنة، أو ضنعف املعندل العناملي، خنالل العقندين        4وقد ارتفع استهالك األغذية احليوانية املصدر بنسنبة   - 5

احللينب( منن احللينب ومنتجنات      منن معنادل  مليون طن ) 35، و2014مليون طن من اللحوم عام  13.4املاضيني فبلغ 

و وه -الفرتة ذاتهاطلب إىل تضاعف إنتاج اللحوم ومنتجات األلبان خالل تزايد الت استجابة اإلنتاج إىل . وقد أّد3األلبان

 مليون طن على التوالي. 28طن و ينيمال 9ر بنفوصل إىل ما يقّد -األسواق العاملية اجتاه مماثل لالجتاه الذي تشهده

 

ضعفني خالل العقدين املاضيني مبعدل يف االستهالك أّدى إىل ارتفاع واردات احلليب غري أن النمو السريع جدًا  - 6

اإلقلنيم الينوم أحند أكنرب األقناليم املسنتوردة لألغذينة احليوانينة          يف حني ازدادت واردات اللحوم ثالثة أضعاف. وبنات 

م عنام  واللحن  وارداتيف املائنة منن    15العاملية من احلليب اجملفنف و  وارداتالاملائة تقريبًا من يف  20املصدر، ما ميثل 

قّدر أن كالًّ منن  بعض أكرب مستوردي احلليب اجملفف يف العامل، حيث ُي، على وجه اخلصوص، . ويشمل اإلقليم2014

 .2015عادل احلليب( عام ماليني طن )من م 3عن  يزيدما  قد استوردتاململكة العربية السعودية واجلزائر 

 

حني اصطدم النمو السريع يف إنتناج األغذينة احليوانينة املصندر بتزايند       2008ومّت التوصل إىل مفرتق طرق عام  - 7

ارتفناع  لنى  انعكست أسنعار األعنالف املتفاقمنة ع   تقّلب السلع الزراعية، ما أفضى إىل ارتفاع حاّد يف أسعار األغذية. وقد 

شنواغل كنبرية بشنأن األمنن      ارثن أالناجم عن ذلك قند  تكاليف منتجات اللحوم واأللبان، كما أن ارتفاع فواتري االسترياد 

الغذائي وبقاء تكاليف األغذية احليوانية املصدر معقولة يف البلدان املستوردة الرئيسية، مبا يف ذلنك إقلنيم الشنرق األدننى     

  ومشال أفريقيا.  

                                                      
 . "دراسة حول الزراعة على نطاق صغري يف إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا". 2015مركز التعاون الدولي للبحوث الزراعية،   2
يف: ورقة أساسية. اجلدول: قانون االسنترياد إلقلنيم الشنرق     دراسة الفاو حول الثروة احليوانية يف إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا )غري منشورة(  3

 .2014-1995األدنى ومشال أفريقيا، 
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 2014: املؤشرات الدميوغرافية ومؤشرات اإلنتاج احليواني األساسية يف إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا، 1اجلدول 

عدد السكان )مليون(،  البلد

2014 

الثروة احليوانية/وحدة 

الثروة احليوانية االستوائية 

(2013)  

الثروة احليوانية كحصة من القيمة 

اإلمجالية لإلنتاج الزراعي )ثابت 

بالدوالر األمريكي( 2004-2006  

 إمجالي إنتاج اللحوم

طن( 1000)  

 (السودان )سابقًا
33 000 43 778 900 41% 926 

 مجهورية إيران اإلسالمية
78 470 13 461 500 27% 2 627 

 مصر
82 056 7 527 000  43% 1 810 

 املغر 
33 008 4 897 310 40% 1 077 

 اجلزائر
39 208 4 829 002 35% 681 

 موريتانيا
3 000 4 270 000 77% 116 

 اليمن
24 400 3 540 000 46% 348 

*العراق
 

34 769 3 210 900 30% 209 

**ةسوري
 

21 898 2 869 250 35% 390 

 اململكة العربية السعودية
28 829 2 115 000 53% 706 

 تونس
10 997 1 499 680 24% 320 

 ليبيا
6 202 1 176 450 

 غري متوفر
176 

 اإلمارات العربية املتحدة
9 346 776 450 

 غري متوفر
77 

 ُعمان
3 632 599 800 38% 26 

 األردن
7 274 402 670 53% 230 

 لبنان
4 822 156 550 26% 94 

 قطر
2 169 126 850 80% 15 

 الكويت
3 369 102 300 60% 63 

 البحرين
1 332 14 250 64% 16 

 
 .ملنظمة األغذية والزراعة، قاعدة البيانات 2015، ملنظمة األغذية والزراعةاملصدر: مؤشرات البنك الدولي، تقديرات الفاو، توقعات األغذية 

*
. Lucani, P. and Saade M. 2012 .نقاط أساسية حنول البلندان: مّت إعندادها يف إطنار برننامج التعناون بنني منظمنة الفناو والبننك الندولي.             مذكرة القطاع الزراعي يف العراق

http://www.fao.org/docrep/017/i2877e/i2877e.pdf  
 املكتنب اإلقليمني للشنرق األدننى     - . الفناو Tibbo (ed.)قطاع منتجنات األلبنان علنى نطناق صنغري يف الشنرق األدننى،        . 2016. يف الفاو Khoury, G. Syria تقرير قطري  **

 )قيد الطباعة(

 .ةيف املائة من الثروة احليوانية السورية اليت هلكت بفعل النزاع املستمر يف سوري 40مالحظة: مل ُتحتسب هنا النسبة املقدرة بن 

 

( إىل التوّسنع  2ثالثة أرباع الزيادة يف إنتاج اللحوم يف اإلقليم خالل العقدين املاضنيني )اجلندول    يوُيعزى حوال - 8

السريع يف العمليات املكّثفة يف قطاع الدواجن، وال سّيما يف األسواق األكثنر مننوًا يف مجهورينة إينران اإلسنالمية، ومصنر       

بتصاعد مواٍز يف الطلنب علنى العلنف     ،يف املائة 5الذي بلغ نسبة و ،واملغر . وقد ترافق النمو السنوي يف إنتاج الدواجن

يف  11يف املائة من النواردات العاملينة منن احلبنو  اخلشننة و      24 بنسبة اإلقليم استأثر، 2014احليواني. وحبلول عام 

ر وواردات األعنالف  املائة من وجبات الربوتني على الصعيد العاملي، فيما جتاوز إمجالي قيمة األغذية احليوانينة املصند  

يف املائنة   10سننوية بنسنبة    زينادةً مليار دوالر أمريكي. ونظرًا إىل أن واردات األغذية احليوانية املنشأ سّجلت  34مبلغ 

http://www.fao.org/docrep/017/i2877e/i2877e.pdf
http://www.fao.org/docrep/017/i2877e/i2877e.pdf
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يف املائة من إمجالي النواردات الغذائينة وأكثنر     32تشّكل هذه الواردات اليوم حوالي وخالل السنوات العشرين املاضية، 

  .2014و 2010اإلقليم بني عامي  ة إىلن زيادة القيمة يف إمجالي الواردات الغذائييف املائة م 40من 

 

ونظرًا إىل هذا االعتماد املتزايد على االسنترياد، تقلنق البلندان بشنأن التبعنات يف األجنل الطوينل علنى األمنن           - 9

يف مناطق ريفينة، وغالبنًا منا    يعيشون من سكان اإلقليم ، يف املتوسط، 4يف املائة 40 أّنوالغذائي واحلّد من الفقر، ال سيما 

ترتبط تربية احليوانات بدعم سبل العيش وقدرة فقراء األرياف على الصنمود. وأّمنا الزينادة العامنة يف أعنداد املواشني يف       

تناج  بصنورة رئيسنية نتيجنة زينادات يف البلندان األهنم منن حينث اإلن         أفريقينا، فقند أتنت   إقليم الشرق األدنى ومشنال  

(. 1احليواني، مثل السودان ومجهورية إيران اإلسالمية، وإىل حّد ما، مصر، واجلزائر، وموريتانينا واملغنر  )اجلندول    

، ورعوية متنقلة، ونظم أصحا  احليازات الصغرية يف القرى( إىل نظم سرحيةكما أن تطّور نظم اإلنتاج من نظم تقليدية )

إىل ( ُيعزى إىل حنّد بعيند إىل الطلنب املتننامي علنى املنتجنات، و      يف أغلبيتها)كثيفة انتقالية )جتارية جزئيًا( إىل جتارية 

  .تأثري العوامل البيئية واجليوسياسية
 

 : األغذية احليوانية املصدر يف إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا: إنتاجها، وجتارتها واستهالكها2اجلدول 

 النمو السنوي    

 1995 املصدراألغذية احليوانية 
 2024-2015 2014-1995 2024 توقعات )مقّدرة( 2014

  غري متوفر 748 95 812 76 وحدة من الثروة احليوانية( 1000احليوانات احلية )
 

 طن مرتي( 1000اإلنتاج )
     

 %1 %3 007 2 775 1 060 1 األبقار

 الدواجن
2 523 5 911 7 101 5% 2% 

 %2 %2 823 1 472 1 084 1 الغنم واملاعز

*اجلمال
 غري متوفر غري متوفر غري متوفر 297 153 

 %2 %4 953 10 180 9 685 4 جمموع اللحوم

 %2 %4 212 33 283 28 453 14 احلليب

 غري متوفر غري متوفر غري متوفر 560 263 اجلمل منه حليب

 طن مرتي( 1000االستهالك )
    

 %1 %4 681 3 191 3 620 1 األبقار

 %3 %5 667 10 276 8 001 3 الدواجن

 %2 %1 307 2 811 1 388 1 الغنم واملاعز

 %2 %4 784 16 383 13 030 6 جمموع اللحوم

 %2 %3 304 42 385 35 751 18 احلليب

 طن مرتي( 1000الواردات )
     

 %2 %5 743 1 494 1 586 األبقار

 %4 %9 669 3 567 2 520 الدواجن

                                                      
 ي.التنمية يف البنك الدول مؤشرات  4
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 النمو السنوي    

 1995 املصدراألغذية احليوانية 
 2024-2015 2014-1995 2024 توقعات )مقّدرة( 2014

 %3 %1 607 462 376 الغنم واملاعز

 %3 %6 135 6 616 4 485 1 جمموع اللحوم

 %2 %4 132 1 910 441 اجملفف احلليب

  2003بيانات اجلمال من عام *
 (1000جمموع العامل )   

 النسبة العاملية حصة إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا من
  1995 2014 

 احليوانية(وحدة من الثروة  1000احليوانات احلية )
 غري متوفر 7% 6%

1 210 875 1 403 816 

 319 315 285 200 %2 %2 %1 إنتاج اللحوم 

 استهالك اللحوم
3% 4% 5% 199 782 314 348 

 347 29 587 14 %16 %15 %11 واردات اللحوم

 188 9 169 6 %14 %14 %10 األبقار

 256 12 360 4 %23 %21 %12 الدواجن

 962 003 1 %40 %34 %37 الغنم واملاعز

 041 69 416 34 %19 %20 %18 واردات احلليب اجملفف

     

 احلصة من إمجالي استهالك اللحوم )حسب نوع اللحم(
   

     %22 %24 %27 األبقار

   %64 %62 %50 الدواجن

     %14 %14 %23 الغنم واملاعز

      

     الواردات كحصة من االستهالك

     %47 %47 %36 األبقار

   %34 %31 %17 الدواجن

     %26 %26 %27 الغنم واملاعز

   %37 %34 %25 جمموع اللحوم

 
 

 الرئيسية اليت تؤثر على استهالك األغذية احليوانية املصدر احملركات -ثالثًا

 يف إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا
 

الغذائية والتغريات الدميوغرافية، مبا يف ذلك التوسع احلضري، هني  إن الدخل والنمو السكاني، وتبّدل النظم  - 10

تركيبنة   3ن اجلندول  العوامل اليت أفضت إىل ارتفاع معدالت النمو يف استهالك األغذية احليوانية املصدر يف اإلقليم. ويبّي

الرئيسنية النيت تسناهم يف     ركاتاحمليف إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا، يلقي الضوء على  ةعشر وتنّوع البلدان التسع

ئمنة بنني   اوتشكل هذه املؤشرات عدسًة تسنمح بناالطالع علنى العالقنات الق     اجتاهات االستهالك هذه اخلاصة بكل بلد.

   على استهالك األغذية احليوانية املصدر. سع احلضري والنمو السكاني، وأثرهاالدخل والتو
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 2014استهالك وواردات اللحوم واحلليب يف إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا،  -3اجلدول 

 البلد

إمجالي الناتج 

 احمللي للفرد

حاليًا بالدوالر 

 األمريكي

استهالك اللحوم 

 -للفرد )كغ(

2014 

واردات 

اللحوم 

 طن( 1000)

واردات اللحوم 

كنسبة مئوية من 

*االستهالك
 

استهالك 

احلليب للفرد 

 )مقّدر()كغ( 

واردات 

 منتجات األلبان

 طن( 1000)

واردات منتجات 

األلبان كنسبة 

مئوية من 

االستهالك
*

 

 %84 155 83 %94 28 68 519 97 قطر

 %112 025 2 197 %85 230 75 204 44 اإلمارات العربية املتحدة

 %95 671 181 %72 106 75 473 36 الكويت

 %177 227 93 %83 28 75 868 24 البحرين

 %73 094 3 133 %55 541 53 161 24 اململكة العربية السعودية

 %123 1126 203 %115 103 44 310 19 ُعمان

 39 058 10 لبنان

  

158 516 56% 

 %65 427 104 %7 11 49 570 6 ليبيا

 %67 767 31 %2 2 12 334 6 العراق

 %48 3115 163 %6 31 21 498 5 اجلزائر

 %56 344 80 %26 40 47 423 5 األردن

 %5 394 195 %3 50 33 315 5 مجهورية إيران االسالمية

 %8 98 111 %2 3 31 317 4 تونس

 %20 394 1 76 %16 221 30 199 3 مصر

 %16 436 80 %2 10 34 103 3 املغر 

 %3 248 221 %0 4 22 876 1 السودان )سابقًا(

 %7 158 121 %3 11 17 859 1 سورية

 %68 702 38 %31 64 21 473 1 اليمن

*موريتانيا
 1 275 33 18 2% 165 243 38% 

 
*

 % تعين الصادرات غري املعلنة؛ وواردات منتجات األلبان هي مبعادهلا من احلليب.100النسب اليت تتجاوز   

 ، قاعدة بيانات الفاو2015، والزراعةاألغذية ، التوقعات الغذائية ملنظمة األغذية والزراعة )الفاو(املصدر: مؤشرات البنك الدولي، تقديرات منظمة 

 

األفضليات باجتاه األغذية العالية القيمنة، مثنل   ؤثر على تبّدل لفرد أحد العوامل الرئيسية اليت تاوميثل دخل  - 11

  20 000مرتفنع وينرتاوح بنني     حينث دخنل الفنرد   األغذية احليوانية املصندر. ويف بلندان جملنس التعناون اخلليجني،      

 197و 83، و75و 44رتاوح بنننني األلبنننان يننن  ، كمنننا أن اسنننتهالك اللحنننوم ومنتجنننات  ًاأمريكيننن ًادوالر 97 419و

كغ/الفرد/السنة، على التوالي، وهذه من بني املعدالت األعلى يف اإلقليم. غري أن التحلينل يبنّين أن االسنتهالك األسنرع     

، أمريكني  دوالر 10 000و 2 000ني لفنرد بن  اتناميًا لألغذية احليوانية املصدر حيندث يف بلندان حينث ينرتاوح دخنل      

 يف بلدان املغر ، إضافًة إىل العديد من بلدان املشرق، ومجهورية إيران اإلسالمية. وأّما البلندان النيت تتمينز بأعنداد     كما

مرتفعة نسبيًا من املواشي للفرد، مثل موريتانيا والسودان، فهي تشهد استهالكًا مرتفعًا لألغذية احليوانينة املصندر علنى    

على التوالي. وتظهر توقعات الفاو أن الطلنب علنى    ًاأمريكي ًادوالر 1 876و 1 275لفرد يرتاوح بني االرغم من أن دخل 

   إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا سوف يستمر يف االرتفاع يف املستقبل. أغذية حيوانية املصدر عالية اجلودة يف
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 التحديات الكامنة يف وجه قطاع الثروة احليوانية -رابعًا

 

حّفز الطلب املتنامي على األغذية احليوانية املصدر تكثيف القطاع، وخباصة منن خنالل االسنتثمارات والنمنو      لقد - 12

يف املائنة علنى مندى     25أن االرتفناع يف أعنداد احليواننات )بنسنبة      غنري القوي يف صنناعات منتجنات األلبنان والندواجن.     

 ها وإدارتها، مل يرتافق بنمو مماثل يف االنتاجينة. وينثري هنذا   سنة(، اليت يتوّلى عادة أصحا  احليازات الصغرية تربيت 20

احملتملة هلذه احليوانات على أراضي الرعي املتآكلة أصاًل، وعلنى انبعاثنات غنازات     األمر بعض الشواغل من حيث اآلثار

 شبه القاحلة والقاحلة.  الدفيئة وحالة األمن الغذائي يف هذه األسر وقدرتها على االستجابة لألزمات، وخباصة يف املناطق 

 

ونظرًا إىل أن أصحا  احليازات الصغرية يؤدون دورًا بنارزًا يف قطناع الزراعنة يف إقلنيم الشنرق األدننى ومشنال         - 13

توازن بني تكثيف نظم اإلنتاج احليواني وضمان سنبل العنيش   الأفريقيا، يتمثل أحد التحديات الرئيسية يف احلفاظ على 

حملينة منن احليواننات    يف فقندان سنالالت   يكمنن  خطنر   هنناك لألسر الفقرية اليت تعتمد على الثروة احليوانية. كذلك، 

ينة  برتب 5وتقنوم معظنم األسنر   مع الظروف البيئية لصاحل اإلدخال املكثف لسنالالت غنري حملينة وغنري متكيفنة.      تكيفة امل

 احليوانات إضافًة إىل زراعة احملاصيل/ الفاكهة واخلضار. وينبغي للبلدان أن توّفر الدعم:
 

السرتاتيجيات متكّيفة للحاجات تتناول نظم اإلنتاج املتنوعة جدًا اليت تؤمن استدامة السنكان النريفيني    (1)

 ؛ميد بالنسبة إليهالذين غالبًا ما تشكل الثروة احليوانية خيار الدخل الوح هشاشةواألكثر 

، وحتسني إمكانية احلصول على املدخالت واملوارد واالنندماج يف  املنتجنيتعزيز دور املنتجني ومنظمات  (2)

 سلسلة القيمة الوطنية؛

ات احملتملنة  تقّلبن ال ملعاجلةاستقرار إمدادات األغذية احليوانية املصدر وكلفتها املعقولة من خالل آليات  (3)

 ؛  السوق يف

أراضني  وبنرامج موازينة هلنا، تضنمن اإلدارة املسنتدامة للمراعني، و       إنفاق عاممع أطر سياسات ترتافق و (4)

 .واملوارد املائية الرعي

 

املرتبطني بقطناع الثنروة احليوانينة يف اإلقلنيم،      شخاصواألوتؤثر جمموعة واسعة من األمراض على احليوانات  - 14

 عرب أربعة مسارات ال يلغي بالضرورة بعضها البعض اآلخر:عمليات التنمية واحلّد من الفقر  عيقوت
 

احليواننات النيت    لندى مبا يؤدي إىل معدل وفيات مرتفع  هلشاشةااألساسية وزيادة  األصولالتأثري على  (1)

 يرعاها فقراء )مرض يوكسل، وإنفلونزا الطيور، وطاعون اجملرتات الصغرية(؛

األمنراض النامجنة عنن القنراد،     نتاجينة وكفناءة اإلنتناج )   مكاسب اإلإعاقة عمليات التكثيف واحلّد من  (2)

 والطفيليات املعوية، والتها  الضرع، والنزف املعوي، واحلمى القالعية، ومحى اجملرتات الصغرية(؛

الوصول إىل األسواق والتأثري على الصحة العامة )األمراض احليوانية املنشنأ: الربوسنيال،    احلد من سبل (3)

 ؛ (كورونا املسّبب ملتالزمة الشرق األوسط التنفسية، ومحى الوادي املتصدع والسلوفريوس 

                                                      
 .1دراسة مركز التعاون الدولي للبحوث الزراعية من أجل التنمية، أنظر احلاشية   5
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عية، ومرض اجللد املتكتل، ومحى اجملرتات الصغرية التجارة عرب احلدود )احلمى القال التضييق علىو (4)

 هامة: مساتعلى  هذه القيود الصحية تنطويو ومرض اللسان األزرق(.
 

عدية، مبا يف ذلك األمراض املعدية جدًا، وناقالت املرض واألمنراض املنقولنة   كثرة عدد األمراض امل أ()

 عن طريق األغذية؛

 ؛ذات النطاق اجلغرايف اآلخذ بالتوسعألمراض املعدية املنتشرة على من االعدد الكبري   ()

العدد الكبري لألمراض احليوانية املنشأ واآلثار امللحوظة املتأتية عن مجنع منظمنة الصنحة العاملينة      ج()

 ؛حيواني املنشأعلى أنه منها يتصف العديد  واليت، 6لألمراض االستوائية املهملة

 وبشنأن مصنادر اخلطنر املتعلقنة    بشنأن العديند منن هنذه األمنراض،       املؤكدةندرة البيانات الوبائية  د()

 ؛بسالمة الغذاء

 ضعف نظم اإلبالغ عن األوبئة؛ هن()

الفهم غري املالئم ملقاومة املضنادات امليكروبينة، ووجودهنا وآثارهنا إضنافًة إىل ضنعف اإلبنالغ عنن          و()

 استخدام مضادات امليكروبات وعن املقاومة الناشئة هلا؛

ة، بنني السنلطات يف القطناعني    القيادة واحلوكمة واالتصاالت بشأن مسائل الصحة احليوانين  قصور ز()

 ؛  أصحا  الشأنبني العام واخلاص و

 كافحة األمراض.يف املؤسسات مل 7واحدةالصحة النهج إدراج احلاجة إىل و ح()

 

الطلنب لتحسنني وظيفينة اخلندمات البيطرينة إذ منا منن "حنل واحند يناسنب           قائم علنى  مثة حاجة إىل نهج  - 15

الطلنب لتحسنني وظيفينة اخلندمات البيطرينة      قائم علنى  اجلميع" ألولويات الصحة يف اإلقليم. وُيقرتح وضع نهج جديد 

ألمراض احمللية على امتداد سالسل القيمة يف مجيع البلدان، باالستناد إىل احلاجات يف خمتلف نظم اإلنتاج، وخماطر ا

 اليت يواجهها خمتلف أصحا  الشأن، وآثار األمراض وأنواع االستجابات املطلوبة للحّد منها.واإلقليمية 

 

البكترييا، أو الفريوسنات، أو الطفيلينات أو املنواد الكيمياوينة يف     قد تسبب الشواغل املتصلة بسالمة األغذية:  - 16

منرض لندى    200األغذية أو املياه امللّوثة أمراضًا منقولة عرب األغذية. وميكن أن تسنّبب األغذينة غنري اآلمننة أكثنر منن       

 حينث تنودي حبيناة   ن، وأمراض السرطا ومشاكل النموالبشر، مثل اإلسهال، واألمراض اجلرثومية، واملشاكل اإلجنابية 

ويف معظنم بلندان اإلقلنيم، أئنشنئت هيئنات حكومينة لرصند سنالمة األغذينة          ما يقدر مبليوني شخص يف العامل كل عام. 

منن قبينل   أخنرى  جيندة   ممارسنات  توجند . كما املراقبة احلرجة اطالقدرة على حتليل خماطر نقلبناء احليوانية املصدر و

 األغذية بعد احلصاد. لتداول ،النظافة اجليدة اتالتصنيع اجليدة، وممارس اتالزراعية اجليدة، وممارس اتاملمارس

 

                                                      
6  Hotez, P.J., Savioli, L. and Fenwick, Alan. 2012. “Neglected Tropical Diseases of the MENA”  متاح على العننوان .

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC3289601/pdf/pntd.0001475.pdfالتالي: 
 والعناملي لبلنوغ الصنحة املثلنى للسنكان      ميثل نهج الصحة الواحدة اجلهود املتكاملة بني اختصاصات متنوعة تعمل على الصعيد احمللني والنوطين    7

 واحليوانات والبيئة.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/%20PMC3289601/pdf/pntd.0001475.pdf
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متطلبنات العلنف احلينواني يف معظنم     تنأمني  لى مّر السنوات، يف املراعي ع: تراجعت مساهمات املراعيتدهور  - 17

أعنداد السنكان واحليواننات    تقّلصت مساحة األراضي أو بقيت علنى حاهلنا مقارننًة بالزينادة املسنتمرة يف       حيثالبلدان 

يف املائنة فقنط منن متطلبنات األعنالف لألعنداد        20املراعي املوجنودة   توفر من املقّدر أن(. ويف بعض البلدان، 1 الشكل)

املتزايدة بسرعة من احليوانات نظرًا إىل الرعي املفرط، وتدهور املراعي وسوء إدارتها. كما أن حتويل املراعني إىل أراضني   

  أّثر على توّفر األعالف واستدامة النظام.قد  ،ساكن حضرية وما يتصل بها من بنى حتتيةحمصولية، وم

 

حماصنيل  فات وخمل ،مزروعة من مراٍعيف الوقت احلاضر إدارة األعالف: تتشكل معظم موارد العلف يف اإلقليم  - 18

مهدرة، وأعالف مصّنعة قائمة على احلبو . كمنا   ٍف أوكاغري مستخدمة على حنو زراعية وصناعية  ومشتقاتغذائية، 

تسنتهلك قندرًا    علفينة أن معظم البلدان، وخباصة يف جملس التعاون اخلليجي، تفتقر إىل األعالف وتنزرع إمنا حماصنيل    

واإلنتناج احلينواني إىل   األعنالف  تدرجييًا إنتناج حماصنيل    توكلكميات كبرية من األعالف أو تستورد كبريًا من املاء، و

لدان أجنبية. ويف ظّل االستنفاد املتزايد للموارد املائية النادرة أصاًل وظهور تهديدات تغري املناخ، تراجعت إىل حّد بعيد ب

 اليت يلجأ إليها الرعويون. املواجهةآليات 

 

ن الغنذائي.  ندرة املياه أساسية بالنسنبة إىل مسناهمة قطناع الثنروة احليوانينة يف اإلقلنيم يف حتقينق األمن        ُتعترب و - 19

يعهنا  توز وحتنى حنني تكنون امليناه وفنرية، يفنرض      ويتفاقم هذا الوضع بفعل االستخدام املتزايد وغنري املسنتدام للميناه.    

سبل عيش اجملتمعات احمللية الرعوية والرعوية الزراعية. وعنالوًة علنى ذلنك، فنمن     واحلصول عليها قيودًا كربى على 

  يهّدد أجزاء عديدة من اإلقليم بالتصّحر. جتّددها استخدام املياه اجلوفية بسرعة أكرب من
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 : النمو النسيب للمؤشرات األساسية يف إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا: عدد املراعي، والسكان واحليوانات1 الشكل

TLU متاحة على العنوان التالي:االستوائيةاحليوانية الثروة  ة منوحد . 

http://www.fao.org/wairdocs/ilri/x5443e/x5443e04.htm 
 

 . قاعدة بيانات الفاو2015. األغذية والزراعة )الفاو(منظمة  املصدر:

 

يف املائنة منن إمجنالي     5ميثنل   إذ يف الثنروة احليوانينة،   بتننّوع غنين  يتمتع اإلقليم التنّوع الوراثي احليواني:  - 20

الل اخلصنيب يف اإلقلنيم أحند    آالف سننة، كنان اهلن    10 ذيف العامل. ومن اجلمالالسالالت يف العامل واحلصة األكرب من 

عمليات التدجني األوىل للمواشي. كما أنه مّت تصدير بعض السالالت األفضل تكيفًا من األغنام واملاعز والندجاج إىل   مراكز

بلدًا نظرًا ملؤهالتها الوراثية يف البيئة القاحلة. لكن على النرغم منن هنذه املنؤهالت، مل تنول  هنذه السنالالت أهمينة          20

موضنوعي لدرجنة تعّرضنها    انات على صعيد السناللة منن أجنل إجنراء تقينيم      ، وال تتوفر إحصائيات ألعداد احليوتذكر

. كما أننه لنيس لندى معظنم البلندان      عروفةغري م إىل اخلطر ساللة حملية 400واىل ح تعّرضبالتالي، فمن حالة  للخطر.

، 2007ة وحفظها. ويف عام اإلقليم سياسات وطنية أو أطر قانونية لتعزيز االستخدام املستدام للموارد الوراثية احليواني يف

خطنة العمنل العاملينة للمنوارد الوراثينة احليوانينة بوصنفها إطنارًا          األغذية والزراعةملنظمة  والثالثنياعتمد املؤمتر الرابع 
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عدد : النمو النسبي للمؤشرات األساسية في إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا: 1الشكل 
 المراعي، والسكان والحيوانات

PASTURE POPULATION LIVESTOCK TLU

http://www.fao.org/wairdocs/ilri/x5443e/x5443e04.htm
http://www.fao.org/wairdocs/ilri/x5443e/x5443e04.htm
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، أظهنر رصند تنفينذ خطنة العمنل العاملينة       2014سياساتيًا لالستخدام املستدام لتنّوع الثروة احليوانية وصونها. ويف عام 

 .أن بلدان اإلقليم متأخرة يف تنفيذ األولويات االسرتاتيجية املتفق عليها يف اخلطة 8هذه

 

وبالتنالي،  . هأمام خطر كبري وتفاقمت حدة ندرة املوارد فيالبلدان يف اإلقليم  أصبحتوتقّلبه  9تغري املناخ وبفعل - 21

حر والعواصف تزداد فيما ترتفع درجة احلنرارة  ضانات وارتفاع مستوى البملناخية القصوى مثل اجلفاف والفيا فاألحداث

أن كنذلك  ، وهذا سوف يقّلص توفر األعالف احليوانية. وميكنن  فرتة الزراعةنتيجة ذلك مدة رتاجع تواجلفاف. وسوف 

 ريفعسن  ممنا  الت األمراض واألمراض احليوانينة  توزع ناق ويزداد  يتبّدل دفق األنهار من جراء اخنفاض هطول األمطار. 

سارة التنّوع الوراثي، فضاًل عن أن ازدياد تواتر موجات اجلفاف يسّرع معندل اهلجنرة منن األريناف إىل املندن،      خمعدل 

 :11وُتحث البلدان على دعم. 10على املوارد واالضطرابات املدنية اعاتزوالن
 

مع تغري املناخ وموجات اجلفاف املتكررة من خالل دمج إجنراءات مسنتهدفة يف االسنرتاتيجيات     لتأقلما (1)

 الوطنية للثروة احليوانية؛

 وضع مناذج وتوقعات لألمراض الناشئة، مبا يدمج اإلنتاج احليواني واحملاصيل؛ (2)

 حفظ األعالف والتغذية التكميلية للحيوانات، وإعادة تأهيل املراعي؛ (3)

 إىل مؤشر؛اعتماد خطط تأمني تستند  (4)

تسهيل تنقل القطعان، باستخدام أنواع وسالالت متنوعة وتوزيع القطعان على جمموعنات أصنغر ميكنن     (5)

 التحكم بها ونقلها إىل مناطق خمتلفة؛  

ملؤسسنات، ودعنم أصنحا  احلينازات الصنغرية وتكيينف اسنرتاتيجيات اإلنتناج         اتكييف السياسات وو (6)

 .ئق مع الواقع اجلديد والناشوالتسوي

 

هنذا ينؤدي إىل   يف املائنة. و  36األغذية يف إقليم الشرق األدننى ومشنال أفريقينا بنسنبة      منهدر وامل الفاقدقّدر ُيو - 22

  12من اعتماد اإلقليم على الواردات الغذائية.زيد يواألغذية، وتفاقم ندرة املوارد املائية والطبيعية  املتوفر منتقّلص 
 

كّلنف أكثنر منن    هنذا ي و 13يف املائنة  20اللحوم على امتداد سلسنة القيمنة بنسنبة     منهدر وامل الفاقدقّدر ُي (1)

يف منرحليت  هندر  وامل الفاقند وتقنع النسنب األكنرب منن      14يف السننة  ةمريكياأل اتدوالرمن ال اتمليار 10

                                                      
 /e.pdf282mm-/a3http://www.fao.orgخطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية. متاحة على املوقع   8
 ./A.pdf462/md025http://www.fao.org/docrep/meeting. متاحة على املوقع /5/12NERCالوثيقة    9

http://www.fao.org/3/a-الشرق األدنى ومشال أفريقيا. متاحة على املوقنع:   - انعدام األمن الغذائي عامة حولإقليمية  نظرة. 2015الفاو.   10

fi4644a.pd 
اخليارات املتاحة للتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من وطأته يف قطاع الثروة احليوانية.  11

5_15-6751-007-94-http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978 
 /b.pdf3218i-/a3http://www.fao.orgاألغذية. متاح على املوقع  من الفاقد واملهدراجتماع مشاورة اخلرباء بشأن   12
 الفاقد واملهدر من األغذية يف العامل: النطاق واألسبا  والوقاية.  -2013الفاو.  13
 /e.pdf429e/ar429/ar018http://www.fao.org/docrepبصمة هدر األغذية: اآلثار على املوارد الطبيعية. متاح على املوقع:  -2014الفاو.   14

http://www.fao.org/3/a-mm282e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/025/md462A.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4644a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4644a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4644a.pdf
http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-94-007-6751-5_15
http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-94-007-6751-5_15
http://www.fao.org/3/a-i3218b.pdf
http://www.fao.org/docrep/018/ar429e/ar429e.pdf
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تظهر على امتداد السلسلة بسبب مسائل متصنلة بنالتخزين البنارد     الفواقداإلنتاج واالستهالك، رغم أن 

 والنقل، والتجهيز والذبح على حنو نظيف، والتعليب املالئم والتعّرض للسموم، أو احلرارة أو البكرتيا.

يف  ةمريكين األ اتدوالرمنن الن   اتملينار  5يف املائنة و  20منتجات األلبنان نسنبة    منهدر وامل الفاقدبلغ يو (2)

غالبًا ما تؤدي االلتهابات لدى األبقار احللو ، مثنل  على مستوى اإلنتاج وحده، السنة على التوالي. و

يف املائة يف حنني ُتسنّجل اخلسنائر األعلنى يف مرحلنة       4إىل  3 ي، إىل خسائر ُتقّدر حبوالضرعالتها  ال

 .االستهالك يف بعض بلدان جملس التعاون اخلليجي

ملينون   300 يوحنوال املياه الزرقاء  من 3كم 8 ياللحوم واحلليب خبسارة حوال منهدر وامل الفاقدرتبط يو (3)

يف للمواشني  )ُتعزى بصورة خاصة إىل أراضي غري قابلة للزراعنة وإنتاجينة متدنينة     15هكتار من األراضي

 الفاقند هذه النظم(. وينبغي النظر أيضًا يف انبعاثات غازات الدفيئة واخلسائر يف األعنالف النامجنة عنن    

 األغذية احليوانية املصدر، إضافًة إىل آثارها االقتصادية والبيئية. منهدر وامل

 

علنى الصنعيدين النوطين     16املصندر األغذينة احليوانينة    منن  الفاقند واملهندر  مثة حاجة لبناء قاعدة األدلة للحنّد منن    - 23

 حلول مستهدفة وخطط عمل متسقة تشمل التنسيق وإقامة الشبكات مدعومًة بأطر سياساتية وموارد مالية. لوضعواحمللي، 

 

 اإلطار لتعزيز دور الثروة احليوانية يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية -خامسًا

 

القضناء علنى الفقنر؛     -1تساهم الثروة احليوانية يف أربعة أهداف للتنمية املستدامة على األقل، وهني اهلندف    - 24

ضنمان   -12القضاء على اجلوع وحتقيق األمن الغذائي وحتسني التغذية وتعزيز الزراعة املسنتدامة؛ اهلندف    -2اهلدف 

وتعزيز االستخدام املستدام للننظم اإليكولوجينة األرضنية،     استعادة -15أمناط االستهالك واإلنتاج املستدامني؛ واهلدف 

 .ووقف فقدان التنوع البيولوجي

 

جيب أن تعتمد البلدان يف اإلقليم اسرتاتيجيات شاملة ملعاجلة القيود العديندة النيت يواجههنا القطناع، واتبناع       - 25

ن اخلينارات  إ .17دامة يف جمال األغذية والزراعنة اخلمسة لتحقيق االست ئاملبادمسار للتنمية املستدامة من خالل اعتماد 

الفنينة   وكنذلك املشناورة  عن حتليل إقليمي شامل للثروة احليوانية واألمن الغذائي  نبثقةواملإجراءات حنو اختاذ املوّجهة 

 أوصت مبا يلي: 2016اإلقليمية اليت انعقدت يف القاهرة يف يناير/كانون الثاني 

 

 قدرة نظم اإلنتاج احليواني على الصمود يف النظم الرعوية والرعوية الزراعية. ضمان - 26
 

 وضع اسرتاتيجيات/سياسات وطنية لتحقيق اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية، مبا يف ذلك: (1)

                                                      
 املرجع نفسه  15
 اإلطار متاح على املوقع:  16

/CFS_NERW_Regional_FLW_Apr_2015.pdfhttp://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1415/Events/CFS_NERWS_2015/Day2 
   /http://www.fao.org/sustainability/arاخلمسة لتحقيق االستدامة يف جمال األغذية والزراعة متاحة على املوقع  املبادئ  17

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1415/Events/CFS_NERWS_2015/Day2/CFS_NERW_Regional_FLW_Apr_2015.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1415/Events/CFS_NERWS_2015/Day2/CFS_NERW_Regional_FLW_Apr_2015.pdf
http://www.fao.org/sustainability/ar/
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الفناو اخلاصنة باالسنتثمارات     ملبنادئ يازة واإلدارة املستدامة لألراضي مبنا ميتثنل   احلمعاجلة مسألة  أ()

املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية واخلطنوط التوجيهينة الطوعينة بشنأن احلوكمنة املسنؤولة حلينازة        

 األراضي ومصايد األمساك والغابات وتعزيز املؤسسات؛

أهينل،  االستثمار يف اإلدارة املستدامة للمراعي، ومشاركة اجملتمع احمللي يف جهود الرتميم/إعادة الت  ()

 والدفع مقابل خدمات النظام البيئي وغريها من اآلليات االبتكارية للتأقلم مع تغّير املناخ؛

ضمان احلصول على املياه منع احلفناظ علنى مصنادر امليناه اجلوفينة، واسنتخدام منوارد امليناه غنري            ج()

 التقليدية إلنتاج العلف؛

استخدام خملفات احملاصيل وحماصيل األغذية احلقلية يف النظم املختلطة لإلنتاج احملصولي تعظيم  د()

 واحليواني املروية والبعلية؛ 

وضع خطط عمل وطنية لالستخدام املستدام للموارد الوراثية احليوانية وصونها من أجل تنفيذ خطة و هن()

 العمل العاملية.
 

تغّير األحداث القصوى املتصلة بزاعات، ون، واألوبئة، والئالطواروضع خطة لالستعداد لألزمة يف حالة  (2)

ن، ومن خالل بناء القدرات واحلوكمة بمشراك مجيع أصنحا  الشنأن )املنتجن   يف حاالت األزمات املناخ 

 واهليئات احلكومية، واملنظمات غري احلكومية واحلكومة احمللية(.

 

 تنافسية قطاع الثروة احليوانية يف اإلقليم من خالل حتسني سالسل القيمة.تعزيز  - 27
 

تعزيز تكامل سالسل القيمة يف جمال الثروة احليوانية اليت تربط بني عدة نظم إنتاجية، وحتسني جودة  (1)

املمكنن  ثنر  وجي يف مجيع العمليات للحّد منن األ منتجات األغذية احليوانية املصدر، وكذلك األمن البيول

 لألمراض احليوانية. وبممكان اإلجراءات احلكومية:
 

تشّجع الروابط يف سلسلة القيمة اليت تربط كبار اجملهزين وصنغار املننتجني، وخباصنة يف قطناع     أن  أ()

زات الصنغرية وتسنهيل   إنتاج منتجات األلبان والدواجن، بهدف حتسنني إنتاجينة أصنحا  احلينا    

 لى خدمات صحية وخدمات اإلرشاد يف جمال اإلنتاج احليواني؛سواق، وحصوهلم عوصوهلم إىل األ

أسنواق  كملنتجنات،  أن حتّدد ابتكارات ضمن سالسل القيمنة املتنوعنة هنذه، منا ينؤدي إىل تنوينع ا        ()

، وهذا قد يّعزز أيضًا استخدام سالالت حملية متكيفنة  على سبيل املثال وسيم املنتجاتمتخصصة وت

 يف األغذية احليوانية املصدر؛  الفاقد واملهدرمن  جيدًا، تدعمها حوافز للحّد

يف سالسنل قيمنة حمنددة، وخباصنة تلنك النيت       تعزيز الشراكات اليت تربط التمويل العام واخلاص و ج()

تشارك يف متويل االستثمارات مع استخدام التمويل االبتكاري واإلعاننات "الذكينة" لندعم املننتجني     

 تقديم اإلعانات للمستهلكني فقط.وتنمية سلسلة القيمة، عوضًا عن 
 

هنذا  دعم عملية وضع نظام وطين وإقليمي للبيانات واملعلومات بشأن قطاع الثنروة احليوانينة إذ يشنّجع     (2)

ورصد املوارد  وحتقيق سالمة األغذية الرقابة إمكانية تتبع األغذية احليوانية املصدر، ويعّزز القدرة على 
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حتديثًا منتظمنًا للبياننات يف نظنام معلومنات التننوع النوراثي للحيواننات         الوراثية احليوانية )مبا يضمن

 ، ويوّفر معلومات موثوقة لصياغة سياسات يف قطاع الثروة احليوانية.18املستأنسة(
 

البيولنوجي لألغذينة   ضمان منتجات آمنة للمستهلكني من خالل تعزينز تندابري سنالمة األغذينة واألمنن       (3)

 وكذلك سالمة األعالف.احليوانية املصدر، 

 

، ُتحنث البلندان علنى مراجعنة      أفريقينا الشنرقية   منع بني األقناليم   تلكو  البينيةاملواشي ويف إطار دعم جتارة  - 28

تعزينز القندرات الوطنينة؛    علنى  مؤسساتها وتشريعاتها مبا يتناغم مع املعايري الدولية للمنظمة العاملية لصحة احليوان؛ و

اخلدمات البيطرية، ومراقبة األمنراض، ونظنم احلجنر البيطنري، واإلبنالغ عنن األمنراض، وحتلينل         االستثمار يف على و

يف  املخاطر، وإدارة البيانات واملعلومات وتقاسم الضرائب املتعددة واحلّد منها؛ وتوليد بيئة مؤاتية جملموعنات املننتجني  

 قطاع الثروة احليوانية.

 

فضل استهدافًا، وإجراءات فعالة من حيث سالمة األغذية يف مجيع نظم أحمّسنة و ضمان توفر خدمات بيطرية - 29

 اإلنتاج احليواني، وحتديد أولويات واضحة لالستثمار يف صحة احليوان ومكافحة األمراض عن طريق:
 

 بناء القدرات الوطنية واإلقليمية وبرامج تعاونية من أجل: (1)
 

األساسية )مبا يف ذلك صحة القطعنان، ورصند األداء والتلقنيح(    تعزيز اخلدمات البيطرية السريرية  (أ)

وخباصة تلك اليت تستهدف النظم الصغرية واملتوسطة احلجم املعنينة بعملينات التكثينف اجلارينة     

 يف جماالت منتجات األلبان، واجملرتات الصغرية والدواجن؛

، ومحنالت رمسينة ملكافحنة األمنراض،     ئالطنوار بناء نظم وطنية لالستجابة واالستعداد حلناالت   ( )

)وتشنمل التنسنيق النوطين واإلقليمني      ئالطنوار واإلنذار املبكر، وتوقنع حندوث األمنراض وخطنط     

 ملكافحة األمراض احليوانية العابرة للحدود(، ومعاجلة مسألة مقاومة مضادات امليكروبات؛

واالسنتجابة هلنا علنى الصنعيد      ضمان االستعداد حلناالت األمنراض احليوانينة املنشنأ، وإدارتهنا      (ج)

 )مثل الربوسيال(؛منها لوبائية لالوطين، مع إيالء األولوية 

لنظام الغذائي تؤمن ضمان اجلودة بالنسبة إىل املنتجنات البيطرينة املصنّنعة حملينًا،     لوضع ضوابط  (د)

 وسالمة ونظافة األغذية واألعالف؛

يلقني الضنوء    هامة ملكافحة األمراض، ما كأدوات احليوانية الثروة وتتبع  على التعّرف إيالء األولوية اىل (هن)

 على ضرورة احلرص على توفر مالئم لإلمدادات، واللقاحات واألدوية البيطرية؛

ضننمان مشوليننة النننظم البيطريننة لالسننتجابة إىل هشاشننة األسننر يف اجملتمعننات احملليننة الفقننرية    و()

وللحاجات اخلاصة لننظم اإلنتناج احلينواني النيت تواجنه      والضعيفة جدًا يف مجيع بلدان اإلقليم، 

 احلر  وتتواجد يف مناطق تعاني انعدامًا كبريًا يف األمن؛

                                                      
 ./http://dad.fao.org. منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة. متاح على املوقع (DADIS) املستأنسةنظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات   18

http://dad.fao.org/
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ابتكارًا ملنزّودي الصنحة احليوانينة علنى مسنتوى      أكرب وأكثر حوافز اإلقرار بالفرص املتاحة لتوفري  ز()

للخطنر، منع تنوفري     نياملعّرضن  اجملتمع احمللي لالستمرار يف تقديم اخلندمات ملنالكي احليواننات   

 إشراف مهين مالئم؛

بننناء القنندرات والقيننادة يف املؤسسننات املعنيننة بصننحة احليننوان ومكافحننة األمننراض مننن خننالل  و ح()

 ، والشراكات بني القطاعني العام واخلاص واحلوكمة الفعالة.العاليالتدريب، والتعليم 

 

وضع سياسات ممّكنة ومتسقة لندعم تنمينة القطناع. وغالبنًا منا ترتافنق االسنرتاتيجيات الوطنينة          احلرص على - 30

الرامية إىل حتديث نظم اإلنتاج احليواني بمجراءات سياساتية قد تتضار  مع السياسات املعتمدة حلماية سنبل العنيش.   

رات واالبتكارات يف إدارة املناطق الرعوية، ولنذا  حول السياسات مسألة االستثما نقاشعالوًة على ذلك، غالبًا ما يهمل ال

 من الضروري النظر يف ما يلي:
 

استعراض املقايضات بني صون املساحات الريفية، وخباصة املناطق الرعوية، واحلاجة إىل حتقيق األمنن   (1)

النظنر يف  . ويف إطنار هنذه املسناحة السياسناتية، ينبغني إعنادة       يةاحلضريف املناطق الغذائي للمستهلكني 

اتساق السياسات بني اإلجراءات املوضوعة على مستويات خمتلفة من السلسلة لوضع اخليارات املتاحنة  

 للتحسني املمكن.

ثري النربامج والسياسنات علنى القطناع، مبنا يف ذلنك آلينات معندالت الصنرف وسياسنات           تنأ استعراض  (2)

 ٍض منتجة وعلى املياه.االستثمار واللوائح اليت تضمن الشفافية يف احلصول على أرا

حتديد ابتكارات سبل العيش املؤيدة للفقراء وتوجيه االستثمارات إىل البنينة التحتينة وترتيبنات السنوق      (3)

واليت تشّدد على سالسنل القيمنة الشنمولية، مبنا يف ذلنك البيئنة املؤاتينة لتعزينز فعالينة           املؤيدة للفقراء

 منظمات املهنيني/املنتجني.

يكنون  األغذية احليوانية املصندر، حبينث    من الفاقد واملهدرحتديد األدّلة واحللول االبتكارية من أجل احلّد من  (4)

هندر  وامل الفاقند خطط متسقة، بتوجيه من اإلطار االسرتاتيجي اإلقليمني للحنّد منن    وضع يف  الدور الوطين أساسيا

 األغذية احليوانية املصدر. منهدر وامل اقدالفاألغذية مع التشديد على البيانات واملعلومات حول  من

حتديد أنواع جديدة من التكنولوجيا ملواجهة بعنض التحنديات املاثلنة أمنام قطناع الثنروة احليوانينة يف         (5)

املزارعون واألطباء البيطريون يف قطناع الثنروة    يستخدمالشرق األدنى ومشال أفريقيا. وعلى سبيل املثال، 

لتوجيه اإلننذارات   أكثر فأكثر ويف مرحلة مبكرة جدًا احليوانية يف خمتلف بلدان أفريقيا اهلواتف النقالة

قند  بسرعة بشأن إمكانية تفشي أمراض حيوانية معينة وملواكبنة محنالت التلقنيح علنى نطناق واسنع. و      

مسنألة ثنواٍن   ة "اإلنذار املبكنر" بالنسنبة إىل تفشني األمنراض احليوانينة      تطبيقات اهلواتف النقالجعلت 

وأصبح باإلمكان متابعة الرعاية البيطرية األساسية بدقة وسرعة فائقتني بفضل النظنام العناملي   أسابيع  ال

 تلقائيًا يف معظم اهلواتف اجلوالة.  ًابات مدجم الذيلتحديد املوقع 
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 ي بشأن صحة احليوان:تعزيز التعاون اإلقليم - 31
 

دعم تنفيذ اللجنة املعنية باإلنتاج احليواني وصحة احليوان التابعة إلقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا،  (1)

. وتنوّفر اللجننة اإلقليمينة إطنارًا لتبنادل      األغذينة والزراعنة  منن ميثناق منظمنة     6املنشأة مبوجب املنادة  

السياسات وبذل جهود متسنقة لتنوفري معاجلنة فعالنة للمسنائل      ف، وإقامة نقاش حول اراملعلومات واملع

 العابرة للحدود املوجودة والناشئة واليت تؤثر على القطاع.

إقامة شبكة إقليمية إلقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا من شنأنها التنسنيق منع شنبكات شنبه إقليمينة        (2)

لننم األوبئننة، والتشننخيص املخننربي،  أخننرى ملكافحننة األمننراض احليوانيننة العننابرة للحنندود )مثننل ع  

 واللقاحات، واالتصاالت وسالمة األغذية(.

 تعزيز تبادل املعلومات واإلجراءات املشرتكة يف جمال االستثمار يف املراعي وإدارتها. (3)

االتصنال التابعنة هلنا لتيسنري تبنادل املعلومنات        وجهنات تعزيز شبكة املوارد الوراثية احليوانية  (4)

 واملواد الوراثية.

 

 االستنتاجات والتوجيهات املطلوبة من املؤمتر اإلقليمي -سادسًا

 

يف االسنتجابة إىل   حتنديات من الواضح أن النمو يف جانب عرض األغذية احليوانية املصدر يف اإلقليم قد واجنه   - 32

، وسياسنات  االستهالك. ولذا، فمن ضمان التنمية احلالية واملستقبلية لقطاع الثنروة احليوانينة يف اإلقلنيم يتطّلنب حلنوالً     

 يف السياق التالي: حبثهاواستثمارات مستدامة. وينبغي 
 

لى حتقيق األمنن  احلرص ع احلاجة إىل االستجابة إىل الطلب املتنامي على األغذية احليوانية املصدر مع (1)

 الغذائي والتغذية؛

غالبًا منا يشنكل اإلنتناج احلينواني خيارهنا       ش للسكان الريفيني الضعفاء الذينيعضمان استدامة سبل ال (2)

 الوحيد لتحقيق الدخل؛

 الريفية، وخباصة املراعي واملوارد املائية؛ وأخريًا للمعاملاحلرص على توفري اإلدارة املستدامة  (3)

 ضمان األغذية اآلمنة والصحة البشرية واحليوانية. (4)
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وتنأمني اسنتثمارات منتجنة    من ناحينة  ويف سياق شواغل صانعي السياسات بتحقيق التوازن بني توفري األمن الغذائي  - 33

 :اإلقليمي يف ما يلي ، قد يرغب املؤمترمن ناحية أخرى يف نظم اإلنتاج احليواني واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية
 

وضنع اسنرتاتيجيات وبنرامج منن     ل الرتحيب باجلهود واإلجراءات اليت تتخذها البلدان والفاو والشنركاء  (1)

 ؛واألمراض احليوانية املنشأ الرئيسية أجل مكافحة األمراض احليوانية

املصندر، وخباصنة تلنك النيت     دعوة الفاو إىل دعم بلدان اإلقليم يف وضع نظم مستدامة لألغذية احليوانية  (2)

 يف سالسل القيمة الوطنية؛ األرياف وعلى حتسني اندماجهملى فقراء عترّكز 

الوقاينة منن    ، بندعم منن الفناو وشنركائها، بهندف     حوكمنة اخلندمات البيطرينة    دعوة البلدان إىل تعزيز (3)

ال علنى الصنعيد النوطين،    ومكافحتهنا واستئصناهلا علنى حننو فّعن     ومنع تفشنيها  األمراض احليوانية، 

 واإلقليمي والعاملي؛ 

العابرة للحندود يف   احليوانية دعوة البلدان إىل وضع اسرتاتيجيات وخطط تعاونية إلدارة خماطر األمراض (4)

األحبناث واحلنوار عنرب احلندود     وتعزينز   املواشيأوقات األزمات، مبا يف ذلك من خالل رصد حتركات 

 ؛عالية واليت تؤثر على نظام الثروة احليوانيةبشأن املسائل ذات األهمية ال

 ودعوة البلدان إىل تعزيز السياسات لدعم أنشطة الطوارئ وإعادة التأهيل يف قطاع الثروة احليوانية.  (5)

 
 


